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Пред рад њом ста рог пе ка ра Ди ми три ја 
сва ко га ју тра бе ше мно го све та. Ту се пра-
вио и про да вао нај бо љи хлеб у це лом кра ју. 
Чим би се зо ра упле ла у пр ве ми ри се све-
жег пе ци ва, пред пе ка ру су сти за ли су се ди, 
а ни су би ли рет ки ни они ко ји су жу ри ли из 
уда ље ни јих де ло ва гра да. Зна ло се да ко 
јед ном про ба хлеб пе ка ра Ди ми три ја ви ше 
не од ла зи да ку пу је у дру гим пе ка ра ма. 

Кад би и по след ња век на оти шла у ке си 
за до вољ ног куп ца, ста ри пе кар из ла зио би 
пред рад њу да по ме те. Не би сте ве ро ва ли 
ко ли ко се мр ва хле ба на ку пи пред јед ном 
пе ка ром сва ког ју тра! А Ди ми три је је во-
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лео да ис пред рад ње увек бу де чи сто и 
уред но, као и у њој. Узи мао би сво ју ме тлу 
и пе ву шио ти хо не ку пе сми цу док би стр-
пљи во чи стио. Ме тла ни је пе ву ши ла, али 
је сва ка ко ужи ва ла у по слу. Го ди на ма је 
већ вер но слу жи ла свог вла сни ка. Има ла 
је и сво је име, што је би ла рет кост ме ђу 
ме тла ма. Зва ла се Мар та. 

По оба вље ном по слу ста ри пе кар при-
сла њао би сво ју вред ну ме тлу Мар ту уза 
зид, увек на исто ме сто. Код ње га се за све 
знао ред. 

Та да би, са стре хе јед не ку ће пре ко пу-
та, крај ме тле сле тао по зна ти брач ни пар 
ла ста. Ла ста и ла стац тек су пре не ко ли ко 
да на сти гли с да ле ког ју га и тре ба ло је об-
но ви ти ста ро при ја тељ ство. Та ко је то би ло 
сва ког про ле ћа. Из ме ђу ме тли них тр шчи ца 
увек се мо гло на ћи оби ље за о ста лих мр-
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ва хле ба и дру гог пе ци ва. За ла сте је то 
пред ста вља ло пра ву го збу. Док су глад-
не пти це кљу ца ле мр ве и сит не ко ри це из 
ме тле, она је за до вољ но слу ша ла њи хо ве 
при че о да ле ком ју гу. Јед ном су јој ла ста 
и ла стац ис при ча ли ка ко та мо, у да ле ким 
ју жним кра је ви ма, има ју мно го при ја те ља 
ме ђу пти ца ма. Нај бо љи при ја те љи би ли су 
им чла но ви јед не по ро ди це фла мин го са.
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